
NEWSLETTER SAPUVETNET III – 1/2009 

 1 

Contributing to the Millennium Development Goals 

through the One Health Concept 

 

Projecto EU_ALFA n. DCI-ALA/19.09.01/08/19189/169-157/ALFA III-75 

 

Benvindos à primeira Newsletter do Projecto SAPUVETNET III  

Este projecto tem como principal objectivo propor novas metodologias para o ensino da Saúde 

Pública Veterinária, de modo a promover a formação de profissionais capazes de construir 

pontes de conhecimento com outros profissionais e com o público em geral, de modo a criar 

comunidades mais cultas sob o ponto de vista de saúde publica e portanto mais capazes de 

actuar preventivamente.  

Esta NLSPV já está inserida na nossa pagina WEB, que estando ainda em construção, aguarda 

por sugestões e contribuições suas, que nos ajudem a melhorar agora e no futuro.  

Faça dela a sua página de abertura e vá ficando a par das nossas actividades. 

Obrigada pelo seu apoio! 

 

Manuela Vilhena 

Coordenadora Projecto SAPUVETNET III 

 

Primeira reunião de  coordenação do Projecto SAPUVETNET III 

A primeira reunião de coordenação do grupo SAPUVETNET III teve lugar em Bofotá, Colombia, 

entre os dias 23 e 27 de Fevereiro de 2009. 

A reunião foi inaugurada oficialmente pelo vice-reitor da Universidade de La Salle, Frade 

Carlos Gabriel Gómez Restrepo, que sublinhou a necessidade de unir esforços na formação de 

veterinários e outros profissionais de saúde na América Latina. 

Várias entidades internacionais e Colombianas fizeram-se representar: Food and Agriculture 

Organization (FAO), Instituto Interamericano de Cooperación  para la Agricultura (IICA), 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) e Asociación Colombiana de Médicos 

Veterinarios y Zootecnistas (ACOVEZ). Estiveram também presentes membros do Conselho 

Superior, Directores dos Centros de Investigação e docentes da Universidade de La Salle. 
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Os coordenadores dos projectos anteriores, Katinka de Balogh e Daniele de Meneghi 

apresentaram os objectivos alcançados com os projectos SAPUVETNET I e II. O apoio prestado 

por parte do Dr. Mantovani (Instituto de Saúde Pública de Roma) foi sublinhado. 

 

A harmonização dos programas e currículos de Saúde Pública Veterinária nas diferentes 

Universidade e Faculdades participantes, bem como a definição de cargas horárias e /ou 

créditos foram alguns dos objectivos propostos. 

Definiram-se os seguintes grupos de trabalho: 

Grupo 1 – Desenvolvimento de um modelo de ensino em Saúde Pública Veterinária  

  Esta questão está à responsabilidade de todos os elementos participantes. 

Grupo 2 – Desenvolvimento de um manual de ensino  

Currículo comum e Manual de Saúde Pública Veterinária são actividades intimamente 

ligadas. O manual terá um formato baseado no plano de estudos proposto. 

Grupo 3 – Análise de Risco e Traciabilidade. 

Javier Guitian é o responsável pela União Europeia y Andres Gil pela América Latina. 

Grupo 4 – As novas responsabilidades em Saúde Pública Veterinária na cadeia 

alimentar.  

Liny Keesen é a responsável pela União Europeia y Miguel Torres pela América Latina. 
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Grupo 5 – Doenças emergentes relacionadas com a prática veterinária.  

Silvia Alonso é a responsável pela União Europeia e Irma Sommerfelt pela América 

Latina. 

Grupo 6 – Resíduos e consequências da utilização de drogas em medicina 
veterinária. 

Carmelo Ortega é o responsável pela União Europeia y  Silvana Gorniak pela América 

Latina. 

Grupo 7 – A influência do meio ambiente e alterações climáticas na ocorrência de 

doenças emergentes. 

Daniele de Meneghi é o responsável pela União Europeia y  Carla Rosenfeld pela 

América Latina. 

Cada grupo definiu os seus objectivos e calendário de actividades. Decidiu-se que cada grupo 

faria o seu próprio calendário de reuniões devido aos diferentes ritmos de trabalho. 

Implementar-se-ão, também, as seguintes actividades: 

1. Conferências electrónicas  

 1 – 7 de Junho de 2009– “Preparing the World Rabies Day 2009”. 

 25 – 30 de Setembro de 2009 - "The new Public Health Veterinary; strategies and 

interaction of the Animals Health and Human Medicine" 

 25 – 30 de Setembro de 2010 – “Prudent use of antibiotics in animals; Solution or 

utopia?” 

 25 – 30 de Setembro de 2011– “Human migrations and zoonosis. Surveillance networks: 

how to organize cross cooperation, Human and Veterinary Public Health?”  

2. Revista de Saúde Pública  

3. Newsletter – duas Newsletters por ano. 

4. Edição de um Blog por estudantes com temas de SPV, complementado por vídeos a 

colocar em plataformas disponíveis na Web. 

5. Estimular a participação de estudantes em estudos de investigação epidemiológica 
coordenados pelos diferentes membros.  

 Criação de protocolos de investigação comuns (FAO em SPV) para fazer estudos 

multicêntricos em países que demonstrem interesse. Seria importante procurar 
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financiamento para um projecto conjunto com base nos projectos que já se 

desenvolvem em outros países. 

6 . Realização de um Curso Virtual com base no material desenvolvido pelos 

diferentes grupos.  

As próximas reuniões serão definidas à medida que os grupos desenvolvam as suas actividades.  

 

ONE HEALTH INITIATIVE: SAPUVETNET III integra a lista de supporters 

SAPUVETNET III juntou-se à lista de supporters do Projecto One Health Initiative. Este último 

dedica-se à fomentação da colaboração equitativa de diferentes profissionais que desenvolvem 

as suas actividades no âmbito da saúde pública. Procura-se, assim, alargar a rede de 

cooperações de SAPUVETNET com outros projectos com objectivos semelhantes. A 

necessidade de trabalhar em equipa para uma saúde comum tem sido, desde sempre, uma dos 

pontos chave para o desenvolvimento do SAPUVETNET. 

 

OpenCourseWare (OCW): uma plataforma de futuro para divulgação dos 
materiais didácticos do SAPUVETNET. 

Atendendo a que um dos objectivos de SAPUVETNET é criar e divulgar materiais e estratégias 

que permitam a harmonização dos currículos de Saúde Pública Veterinária, alguns membros do 

SAPUVETNET III assistiram a uma conferência de divulgação da plataforma OpenCourseWare 

(OCW), em Évora. A OCW é uma iniciativa editorial electrónica a grande escala baseada na 

Internet e fundada em parceria pelo Massachussets Institute of Technology (MIT) e as fundações 

William and Flora Hewlett e Andrew W. Mellon. O seu objectivo é proporcionar um acesso livre. 

Simples e coerente aos materiais de ensino para educadores do sector não lucrativo, estudantes 

e auto-didactas de todo o Mundo. 

Assim, decidiu-se que a integração nesta plataforma seria uma excelente forma de divulgar os 

materiais produzidos pelo SAPUVETNET III. 

 

CONADEV (Conselho Nacional de Decanos de Ciências Veterinárias) 

O Concelho Nacional de Decanos de Ciências Veterinárias (CONADEV) juntou-se ao Projecto 

SAPUVETNET III. Este Concelho agrega os decanos das diferentes faculdades de veterinária da 

Argentina e é uma ponte importante para as instituições para as instituições no sentido de 

implementar as metodologias desenvolvidas em conjunto com os parceiros do SAPUVETNET III. 
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Aspectos Relevantes da Influenza A H1N1: Vídeo–conferência organizada 

pela Universidad de la Salle, Colombia. 

 

Painel de Epidemiologia e Saúde Pública: Aspectos Relevantes da Influenza A H1N1.   

Data: Segunda-Feira, 4 de Maio de 2009 

Local: Sede Chapinero. Auditório Houston. 

Hora:  9:00 a.m. - 12:00 m. Hora Colombiana  (GMT-5) 

Instalação do Panel: 

Dr. Luis Carlos Villamil – Decano da Facultade de Ciências Agropecuárias - (SAPUVETNET III) 

Convidados: 

Dr. Libardo Renteria. Secretaria Distrital de Saúde. 

Dr. Mc Allister Tafur. ICA. 

Dra. Pilar Agudelo. IICA 

Dr. Javier Jaimes. Universidad de La Salle 

Secretaria: 

Dr. Jaime Romero. Universidad de La Salle (SAPUVETNET III) 

 

Tendo em conta a relevância, no contexto de Saúde Pública Veterinária, desde a origem da 

problemática vigente da Influenza A H1N1, a Universidad de La Salle, Bogotá, em associação 

com a Vice-reitoria de Investigação e Transferência, Faculdade de Ciências Agro-pecuárias e o 

Projecto SAPUVETNET III, organizaram o evento que contou com a colaboração de oradores da 

cidade de Bogotá e a Universidad de La Salle do México. Os participantes do SAPUVETNET III de 

Portugal, Itália e Nicarágua estiveram presentes por Vídeo-conferência. 

Foram vários os profissionais de Saúde Humana e Animal que se juntaram a esta iniciativa, 

tanto ao nível do sector privado como do público. 

Os principais temas tratados incluíram uma abordagem sistémica e a cooperação para a 

agricultura, com uma visão ampliada de Segurança Alimentar. O ICA sublinhou a importância da 

denominação adequada desta doença, a garantia de que a carne de porco é segura para o 

consumo e a recomendação para seguir as orientações da OIE.  

A Secretaria de Saúde de Bogotá, tendo como base a realização de simulacros sobre a 
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preparação para uma eventual epidemia de H1N1, examinou os possíveis cenários de resposa e 

a possível conjuntura vigente, referindo recursos hospitalares, humanos, financeiros e o seu 

possível impacto. A VRIT apresentou uma revisão da Influenza que englobou a sua biologia e a 

epidemiologia do virus, tal como o papel da investigação e da academia nas actividades de 

prevenção, tratamento e controlo. 

 

Conferencia electrónica – preparing the World Rabies Day 2009 

“Preparing the World Rabies Day 2009” foi o título da conferência electrónica que teve lugar 

entre os dias 1 e 7 de Junho de 2009. O objectivo principal desta conferência foi o de estimula o 

debate e contribuir para a elaboração de um retrato dos principais factores sócio-económicos, 

ecológicos e epidemiológicos que determinam a presença/ausência da Raiva, no sentido de 

planear estratégias mais efectivas para o controlo desta doença. 

A Raiva é um problema grave em muitos países de África e da América Latina. Apesar de ter 

sido controlada em muitos países europeus, todos os anos se registam casos em animais e é 

considerada um “doença esquecida” (neglected disease) pela OMS. 

Nesta conferência participaram 129 profissionais de países como: Colombia, Perú, Costa Rica, 

Brasil, Uruguay, Chile, Portugal, Holanda, Estados Unidos da América, Espanha, Itália, Israel e 

Ilhas Pitcairn. 

Globalmente, o debate girou em torno das medidas de prevenção e controlo como a vacinação 

anti-rábica, controlo de população animal e estratégias de educação para a saúde nas 

comunidades. 

Há que sublinhar a imporância da emergência da Raiva silvestre e a dificuldade em estabelecer 

medidas de controlo efectivas para esta variante. São, igualmente, relevantes a dificuldade em 

suportar economicamente os programas estatais de controlo da doença através da estruturação 

dos serviços veterinários, tal como o papel da intersectorialidade entre a educação, a agricultura 

e a saúde. 

A conferência foi considerada um sucesso já, durante 7 dias consecutivos, se conseguiu unir 

todos estes profissionais, veterinários e outros, em torno deste tema tão vital para a Saúde 

Pública. 

 

EVENTOS FUTUROS 

 25 – 30 de Setembro de 2009 – “The new Public Health Veterinary; strategies and interaction 

of the Animals Health and Human Medicine." 
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 25 – 30 de Setembro de 2010 – “Prudent use of antibiotics in animals; Solution or utopia?” 

 25 – 30 de Setembro de 2010 – “Human migrations and zoonosis. Surveillance networks: 

how to organize cross cooperation, Human and Veterinary Public Health?” 

 

 

 

 

 


